
    

 

 

Vabimo vas na 

ZAKLJUČEK POLETNE ŠOLE NA 

POKLJUKI  

v okviru projekta recharge.green  

 

 ki bo v sredo, 17. decembra 2014, med 10. in 12. uro,  

v Infocentru Triglavska roža Bled, Ljubljanska 27. 

 

 

Dijaki štirih slovenskih šol bodo predstavili rezultate bioloških, 

gozdarskih in pedoloških raziskav, ki so jih opravili na Pokljuki junija 

2014. 
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Naraščajoča potreba po obnovljivih virih energije vpliva na okolje tudi na območju Alp. Vplivi  

bodo predvsem na spremembah rabe tal, ekološke povezljivosti in biotske pestrosti. Glavni 

namen EU projekta recharge.green je izdelava celostne strategije za rabo in izkoriščanje 

obnovljivih virov energije ter sistemov trajnostne rabe tal ob hkratnem ohranjanju biotske 

pestrosti v alpski regiji - v primeru Slovenije na področju Triglavskega narodnega parka 

(TNP). V okviru projekta bomo ovrednotili biotsko pestrost v TNP, izdelali modele rabe tal in 

vrednotenja ekosistemskih storitev ter ocenjevali nosilno sposobnost ekosistema glede na 

produkcijo in rabo virov obnovljive energije. V projektu poleg TNP sodelujejo še  Kmetijski 

inštitut Slovenije, Zavod za gozdove Slovenije in Biotehniška fakulteta, Oddelek za 

gozdarstvo.  
Več informacij o projektu: www.recharge-green.eu/sl/ . 

Med pomembnimi cilji projekta recharge.green je tudi prenos znanj s področij 

upravljanja prostora, obnovljivih virov energije in ohranjanja biotske pestrosti 

mladini – bodočim upravljavcem in uporabnikom naravnih virov. Zato smo se 

slovenski izvajalci projekta odločili, da razširimo vsebine projekta in pritegnemo k  

sodelovanju dijake - bodoče študente naravoslovja in biotehnike.  

Poletna šola je potekala na Pokljuki v tednu med 16. in 20. junijem 2014. Udeleženci, 24 

dijakov ter 10 šolskih mentorjev iz štirih slovenskih srednjih šol,  so se pod mentorstvom 

strokovnjakov seznanjali z raziskovalnim procesom, to je z znanstvenimi metodami zbiranja 

terenskih podatkov ter z načini njihove analize in nadaljnje uporabe. Dijaki so pridobili in 

obdelovali podatke o tleh, rastlinstvu in živalstvu, biomasi gozdnih ekosistemov 

in ekosistemskih storitvah Pokljuke ter njene okolice. Poleg konkretnih znanj in 

izkušenj so pridobili tudi vpogled v nujnost soočanja potreb po energiji s trajnostnim 

upravljanjem naravnih virov na zavarovanih območjih in širše.  

Vabimo vas, da se dogodka udeležite in prisluhnete 

rezultatom dijakov! 
 

Rezultati, ki so jih dijaki med delom v okviru Poletne šole na Pokljuki pridobili, 

bodo zanimivi tudi za vas. Skupina za raziskovanje tal na Pokljuki je opisala 

nepričakovane in redke tipe tal; skupina za raziskovanje živali je npr. našla več 

kot 50 osebkov planinskih pupkov (Mesotriton alpestris) in opazovala 

triprstega detla (Picoides trydactylus). Skupina za rastline je v različnih 

habitatnih tipih popisala 150 rastlinskih vrst, od tega kar 20 zavarovanih in 15 

vrst rdečega seznama. Skupina za biomaso gozdnih ekosistemov je spoznavala 

metode za ugotavljanje razpoložljivih kapacitet lesne biomase za energetske 

namene, medtem ko je skupina za ekosistemske storitve ugotovila izjemno 

raznovrsten pomen Pokljuke za njene obiskovalce in upravljavce.  

Na Poletni šoli so sodelovali strokovnjaki Kmetijskega inštituta Slovenije, Zavoda za gozdove 

Slovenije, Biotehniške fakultete, Oddelka za gozdarstvo, Društva za opazovanje in 

proučevanje ptic Slovenije in Triglavskega narodnega parka. 
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Več informacij:  

dr. Borut Vrščaj, Kmetijski inštitut Slovenije, Oddelek za kmetijsko ekologijo in naravne vire, 

Borut.Vrscaj@kis.si 

Alenka Petrinjak, Triglavski narodni park, alenka.petrinjak@tnp.gov.si, 04/5780225 

 

 

 

 

recharge.green – v ravnotežju med energijo in naravo v Alpah 

Alpe predstavljajo velik potencial za pridobivanje energije iz obnovljivih virov . S tem lahko 

pomembno prispevajo k blažitvi podnebnih sprememb. Povečanje izrabe obnovljivih virov 

energije pa lahko vodi k povečevanju pritiskov na naravo. Kakšen je lahko vpliv takšnih 

sprememb na habitate živali in rastlin? Kako učinkujejo spremembe na rabo prostora in 

kakovost tal? Koliko energije iz obnovljivih virov sploh lahko trajnostno pridobivamo? 

Projekt recharge.green poskuša najti odgovore na ta vprašanja. Pri pripravi strategije 

pridobivanja energije iz obnovljivih virov in orodij za podporo pri odločanju sodeluje 15 

partnerskih institucij. Ključna naloga projekta je analiza ter primerjava stroškov in koristi 

pridobivanja energije iz obnovljivih virov, ekosistemskih storitev in morebitnih vzajemnih 

vplivov. Projekt poteka od oktobra 2012 do junija 2015 in je sofinanciran s strani Evropskega 

sklada za regionalni razvoj znotraj programa transnacionalnega teritorialnega sodelovanja 

Območje Alp.  

www.recharge-green.eu  
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